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Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícií  
v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, a. s., a na www.365invest.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, miera ktorého je 
závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej, môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú 
investovanú čiastku. V súlade so štatútom podielového fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou 
republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde. 
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Dlhopisový stabilný  o.p.f. 
 

 
Základné informácie o fonde  Investičné stratégie fondu 

Vznik fondu: 2018 Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových CP, 
nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, finančných derivátov 
určených na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Fond 
obsahuje prevažne dlhopisy zo skupiny Poštovej banky a J&T, s primiešaním 
domácich a zahraničných dlhopisov. Vďaka svojmu zameraniu je unikátnym riešením, 
ktoré iný správca na Slovensku neponúka. 
 
Fond je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem o investovanie do 
dlhopisov s vyšším výnosom, než aké sú vo fondoch krátkodobých investícií či na 
termínovaných vkladoch. 

Referenčná mena: EUR 

Typ fondu: dlhopisový podielový fond 

Depozitár fondu: 365.bank, a. s. 

Investičný horizont: min. 3 rokov 

Cena podielu: 1,111035 € 

NAV: 65 899 510,09 € 

Vstupný poplatok: do 1 % (viď sadzobník poplatkov) 

Výstupný poplatok: do 1  % (viď sadzobník poplatkov) 

Minimálna prvá investícia:  500 € 

Minimálna následná investícia 50 € 

 

 
 
 
 
 
 

Komentár portfólio manažéra  
Obdobie 

Výkonnosť 
fondu 

 
Prvý kvartál bol pre dlhopisové trhy prevažne poklesový.  V januári na ne pôsobili 
zvyšujúce sa globálne inflačné tlaky a obavy investorov ohľadom politík centrálnych 
bánk. Investori počas januára vyhľadávali bezpečie štátnych dlhopisov, keď na trhy 
dorazili obavy z novej varianty koronavírusu. Januárová zápisnica zo zasadania 
americkej centrálnej banky (Fed) priniesla informácie o možno skoršom a rýchlejšom 
uťahovaní jej menovej politiky. Americká centrálna banka (Fed) v boji proti inflácií 
v marci zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Zvýšenie úrokových 
sadzieb centrálnou bankou bolo trhmi očakávané a vopred vhodne komunikované. Trhy 
tak reagovali relatívne pozitívne. Aktuálne členovia Fedu očakávajú niekoľkonásobné 
zvýšenie úrokových sadzieb, pričom do konca roka by mohli sadzby rásť na úroveň 1,9% 
a do konca roka 2023 na úroveň 2,8%. Európska centrálna banka (ECB) v otázke 
úrokových sadzieb ostala umiernená a ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na nule. 
Zmena nastala v rétorike centrálnej banky, kde vyššia pozornosť smeruje na infláciu 
a pripravenosť centrálnej banky zasahovať do menovej politiky. Obmedzenia by však 
mali nastať v prípade programu APP, ktorý  centrálna banka môže výrazne obmedziť.  
 
Zaujímavé je, že americká výnosová krivka počas marca invertovala, čo znamená, že 
výnosy dlhopisov kratšej splatnosti sú vyššie ako tie na dlhších splatnostiach. 
Z historického hľadiska takáto inverzia poukázala na príchod hospodárskej recesie. Po 
zvýšení úrokových sadzieb predseda Fedu vo svojom prejave informoval, že riziko 
recesie nie je vysoké. Investori sa počas prvého kvartálu presúvali do bezpečia štátnych 
dlhopisov po vypuknutí nepokojov na Ukrajine. Počas kvartálu sa však na trhy vrátil 
rizikový apetít po správach o snahách v mierových rozhovorov a taktiež dôvere, že 
Rusko-Ukrajinský konflikt ostane lokálnym. Prejavilo sa to v prepade cien dlhopisov. 
 
Dlhopisový stabilný fond pokračoval v raste aj v tomto kvartáli. Voľná hotovosť bola 
rozinvestovaná do skupinových korporátnych dlhopisov s atraktívnym výnosom do 
splatnosti nad 4%. V prvom kvartáli fond pripísal zhodnotenie +0,41%. 
 

 od začiatku roka: 0,41% 

 za posledné 3 mesiace: 0,39% 

 za posledných 6 mesiacov: 1,53% 

 za posledný 1 rok: 2,89% 

 *Výkonnosť fondov k 31. 3. 2022 

 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

TOP 10 
JTENER 4,25 18/02/2027 
EUROVEA 4,5 07/09/2022 
Auctor 5 24/11/2025 
JTREFN 4,5 24/07/2023 
JTENER 0,00 30/09/2022 
EMMGAM 4,9 29/05/2024 
AQUILA RAF 4,25/2022 
JTREFI 0,00 31/10/2025 
cash EUR 
JOJHOU 5,3 07/08/2023 
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% zastúpenie hlavných mien vo fonde     Štruktúra druhov aktív fondu * 

 
 
 
 
Vývoj ceny podielu  
 

 
 

Ocenenia fondu 
  
1.miesto – Najpredávanejší fond v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2020 v kategórii Dlhopisové fondy 
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* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu môžu nachádzať rôzne pohľadávky/záväzky a taktiež sú pri správe fondu využívane 
priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt. 
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